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هر ساله صدها هزار . عنوان يك مسئله بهداشت عمومي در حال رشد در جهان مطرح مي باشد مصدوميت كودك به

كودك بر اثر حوادث غيرعمدي و خشونت كشته شده و ميليون ها كودك ديگر نيز دچار عوارض و بيماريهاي ناشي 

 000000، حدود 2000 سال در بر اساس مطالعه بار بيماريها توسط سازمان جهاني بهداشت. از حوادث مي شوند

درصد از  00سال در اثر حوادث جان خود را از دست داده اند كه حوادث غير عمدي عامل  81كودك و نوجوان زير 

متاسفانه شيوع باالي معلوليت در رابطه با حوادث دوران كودكي به چشم مي خورد، . اين مرگ ها شناخته شده است

 درجات با هزار كودك چندحادثه جان خود را از دست مي دهد  به طوري كه به ازاي هر يك كودك كه در اثر

 . بر جاي مي مانند ناتواني از مختلفي

كودك در اثر حوادث جان خود را  100000ساله حدود  ، هر2082بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت در اكتبر  

 ، دوبه كار گرفته ش در سراسر جهان حوادث از پيشگيري اقدامات اگر .كودك 2000از دست مي دهند يعني روزانه 

در مورد هر نوع آسيب كودكان، مداخالت پيشگيرانه اي . زنده بمانندد نمي توان تعداداز اين  كودك 8000از  تربيش

اساس اين مداخالت پيشگيرانه، شناخت و پيشگيري از . وجود دارد كه از احتمال و شدت بروز اين خطرات مي كاهد

 .ي استحوادث عمدي و غيرعمد

سازمان جهاني بهداشت با همكاري يونيسف گزارشي را تحت عنوان پيشگيري از حوادث در كودكان ،  2001در سال 

ساله سازمان  80و سند راهبردي  2000اين گزارش بر اساس فراخوان جهاني در سال . و نوجوانان تهيه كرده است

 . جهاني بهداشت تهيه شده است

راه و همچنين ي از مصدوميت كودك، شايعترين آسيب هاي غيرعمدي منجر به مرگ اولين گزارش جهاني پيشگير

بر اين اساس حوادث ترافيكي، غرق شدگي، . مورد بررسي قرار داده است را در كودكان صدمات ميزان هاي كاهش

 ها اين آسيب اعظمبخش  .سوختگي، سقوط و مسموميت پنج عامل اصلي مصدوميت در كودكان محسوب ميشوند

 .دنده مي رخ خارج خانهيا خانه  محيط در هر دو( سقوط، سوختگي، غرق شدن)

ارائه نكات  و ائه آخرين آمارهاي جهانيهدف از تهيه اين محتوا بررسي پنج عامل اصلي مصدوميت در كودكان با ار

 .كمك هاي اوليه درجهت كاهش حوادث در كودكان مي باشدو پيشگيري

افزايش قوانين تعهد آور در راستاي پيشگيري از و  ي در جهت افزايش سطح آگاهي جامعهاميد است تا اين اقدام، گام

 .حوادث در كودكان عزيزمان باشد
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 حوادث ترافيكي

  2000حوادث ترافيكي تا سال . سال به شمار مي رود 80-80حوادث ترافيكي عامل اصلي مرگ در كودكان     

درصد از مرگ هاي  00.خواهد بود(DALY)اصلي بار ناشي از بيماريها  عللهفتمين   علل اصلي مرگ و پنجمين

دو سوم  مرگ هاي   2000در سال . ناشي از حوادث ترافيكي در كشورهاي با درآمد كم و متوسط اتفاق مي افتد 

انوس كودكان در اثر حوادث ترافيكي در مناطق جنوب شرق آسيا، آفريقا و كشورهاي با درآمد كم و متوسط غرب اقي

 .آرام رخ داده است

 

 پيشگيري از حوادث ترافيكي

 :مهم ترين و موثرترين روشهاي اثبات شده در پيشگيري از حوادث ترافيكي به شرح زير مي باشد 

 

  آموزش كودكان  حتي المقدور در محيط هاي شبيه سازي شده

 ترافيكي

 بستن كمربند ايمني 

 استفاده از كاله ايمني دوچرخه و موتورسواري 

  به كارگيري صندلي محافظ كودك 

 منع تردد كودكان و استفاده از خطوط عابر پياده 

 سرعت مجاز                                                               

 تنها رها نكردن كودك در وسيله نقليه 

 گواهينامه رانندگي و محدوديتهاي رانندگي براي رانندگان جديد  

 اده از الكل حين رانندگيقانون منع استف  

  وضع و اعمال قانون كاهش سرعت در اطراف اماكن آموزشي، تفريحي و مسكوني 

 

 :كمك هاي اوليه در حوادث ترافيكي

  (.تماس بگيريد 880با اورژانس )ضمن حفظ خونسردي، هر چه سريعتر درخواست كمك كنيد 

  و از هر گونه اقدام خودداري  ت ندهيدتا رسيدن نيروهاي امدادي، مصدوم را حركاگر مضطرب هستيد

در شرايطي كه براي حفاظت از جان مصدوم مجبور به حركت دادن او هستيد، سعي كنيد سر . فرماييد

 .و ستون فقرات مصدوم را بي حركت نگه داريد
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  در وضعيت افقي در راستاي ستون فقرات نگه اگر بيمار تنفس دارد و استفراغ نميكند با دست گردن را

تنفس بيمار است، اگر مواد مذكور ديده ميشود با دست  در صورتيكه خون يا ترشحات مانع .ريددا

بيمار استفراغ ميكند با دست  اگر .خارج گردد در غير اين صورت دهان و راه هوايي دستكاري نگردد

بطوريكه گردن را در راستاي ستون فقرات ثابت نگه داشته و بيمار را به سمت راست يا چپ بچرخانيد، 

چرخاندن بيمار به سمت ديگر موجب قطع تنفس اگر . گردن همواره در محور ستون فقرات حفظ شود

   .او گرديد بايد به حالت قبل باز گردانيده شود

 

 
 آتل از ايجاد حركت در دو . در صورت وجود شكستگي، عضوآسيب ديده را بوسيله آتل ثابت نگه داريد

و موجب كاهش سر شكسته استخوان، مفصل در رفته يا اندام دچار آسيب بافت نرم جلوگيري مي كند 

 . درد در اندام مي شود

  ستقيم توسط يك پارچه تميز و استريل در صورت وجود خونريزي، مي توانيد زخم را با فشار م

فقط دقت (. نيد از يك روسري استفاده كنيدمي توا)سپس محل مورد نظر را بانداژ كنيد . بپوشانيد

كنيد باند را تا اندازه اي سفت ببنديد كه جلوي خونريزي را بگيرد، زيرا پانسمان سفت مي تواند جريان 

 .خون را قطع كند و منجر به قطع عضو گردد

 در صورت امكان محل زخم را باال نگه داريد. 

  در صورتي كه عضوي قطع شده، آن عضو را در يك كيسه پالستيكي تميز قرار دهيد، تمام هواي كيسه

كيسه را در ظرف آب و يخ . را خارج كرده سپس كيسه را به خوبي ببنديد تا هيچ درزي نداشته باشد

 .ي بفرستيدقرار دهيد و به همراه مصدوم به مركز درمان

 مصدوم را با پتو بپوشانيد.  

 

 

 غرق شدگي

در بيشتر كشورهاي آسيايي غرق  .كودك در دنيا در اثر غرق شدگي جان خود را از دست مي دهند 010روزانه 

سال به  8-0سـال، گروه سنـي  80در بين كودكان زير . شدگي عامل اصلي مرگ در كودكان محسوب مي شود

غرق شدگي در اين سن، عمدتا مربوط به . در معرض خطر غرق شدگي محسوب ميشودعنوان پرخطرترين گروه 

سال در  8-80بر طبق آخرين گزارشات غرق شدگي عامل اصلي مرگ در كودكان .كوتاهي در نظارت والدين است

مي نشان  سازمان جهاني بهداشتآمارهاي  .چين و دومين علت مرگ در اين گروه سني در آمريكا به شمار ميرود

 .رخ مي دهددهد كه بيشترين ميزان مرگ كودكان، در كشورهاي با درآمد كم و متوسط 
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                                                                                        پيشگيري از غرق شدگي

 :موثرترين روشهاي اثبات شده در پيشگيري از غرق شدگي به شرح زير مي باشد

 نا از سنين كودكيش                                                                         

 استخرهاي شنا حصاركشي 

 براي چاهپوشش نصب در 

 رها نكردن كودك در حمام، نزديكي استخر و يا حوض 

 خالي نگه داشتن وان ها و سطل ها و وارونه قرار دادن آنها 

 م سرنشينان قايق هاي تفريحي و كشتي هاتهيه وسايل ايمني براي تما 

 

   :كمك هاي اوليه در غرق شدگي

  (.تماس بگيريد 880با اورژانس )ضمن حفظ خونسردي، هر چه سريعتر درخواست كمك كنيد 

 بهترين راه براي نجات غريق قرار دادن وي بر روي يك تخته شناور است . 

 احتمـال  )حركـت نگـاه داريـد    ن او را حمايت كرده و بـي زماني كه غريق را از آب بيرون كشيديد، سر و گرد

 (.آسيب به سر و گردن بسيار زياد است

 اگر آموزش كمك هاي اوليه ديده ايد، احياء قلبي ـ ريوي را در صورت عدم وجود نبض آغاز نماييد. 

   مصدوم را با پتو بپوشانيدكاهش دماي بدن جهت كاهش خطر.  

 

 سوختگي

ت هاي بدن در اثر شوك حرارتي تابشي، راديو اكتيو، الكتريسيته،  تماس با مواد شيميايي يا آسيب پوست يا ديگر باف

براساس برآورد بار جهاني . كودك در اثر سوختگي جان خود را از دست ميدهند 260روزانه . داغ سوختگي است

.  سال است 8-0كودكان  يازدهمين عامل مرگ درسوختگي ، 2000بيماريها توسط  سازمان جهاني بهداشت در سال 

نسبت مرگ . سوختگي ناشي از آتش و مايعات داغ مي تواند در ايجاد معلوليت هاي طوالني مدت نقش داشته باشد

هزار نفر جمعيت و  در كشورهاي با درآمد باال  800در  0/0ناشي از سوختگي در كشورهاي با درآمد كم و متوسط 

برابر بيشتر از 88است كه اين ميزان در كشورهاي با درآمد كم و متوسط هزار نفر جمعيت گزارش شده  800در  0/0

 .كشورهاي با درآمد باالست

 

 

 پيشگيري از سوختگي 
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موثر واقع شود  سوختگي  در زير به روشهايي كه مي تواند در پيشگيري از 

 :مي شود     اشاره

 استفاده وسايل هشدار دهنده دود 

 جداسازي آشپزخانه از اتاق نشيمن 

 پرهيز از ذخيره نمودن مواد قابل اشتعال در خانه 

 قرار دادن سطوح پخت و پز باالتر از سطح زمين 

 م تنظيم كننده هاي درجه آب گر 

 استفاده از وسايل مشتعل كننده ايمن مانند فندك هاي ضدكودك 

 قرار ندادن ظروف روي شعله هاي جلويي گاز 

 انعي در اطراف شومينه و رادياتورهاقرار دادن مو 

 پوشاندن پريزهاي برق توسط درپوش هاي مخصوص 

 

 

 كمك هاي اوليه در سوختگي

  (.تماس بگيريد 880با اورژانس )ضمن حفظ خونسردي، هر چه سريعتر درخواست كمك كنيد 

 اگر سوختگي سطحي است، سعي كنيد قسمت آسيب ديده را با آب تميز و سرد خنك كنيد. 

 ناحيه آسيب ديده دست نزنيد به. 

 از ماليدن پماد، لوسيون يا روغن روي محل آسيب ديده خودداري نماييد. 

 جدا نكنيد ،اجسامي كه به ناحيه آسيب ديده چسبيده اند . 

 اين نوع سوختگي را  .زيرا تاول سد خوبي براي جلوگيري از عفونت است. از پاره كردن تاول ها پرهيز كنيد

 .و خشك بپوشانيدبا گاز استريل 

 سقوط

ي ـن، كف يا سطوح پايينـجه آن فرد روي زميـت اتفاقي است كه در نتيـان جهاني بهداشـسقوط طبق تعريف سازم

آسيب ها و مرگ هاي ناشي از سقوط در جريان حوادث عمدي، سقوط از حيوانات، ساختمانهاي در . ديگري مي افتد

 . در آب يا آتش به عنوان سقوط در نظر گرفته نمي شوندحال سوختن و وسايل نقليه و همچنين سقوط 
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عوارض غير مهلك سقوط . سال است 80-80سال و  0-0به عنوان دوازدهمين عامل مرگ در بين سنين سقوط 

سال  80در بين كودكان زير سقوط  .بسيار رايج بوده و بار زيادي را به بخش سالمت در سراسر جهان تحميل ميكند

،  2000در سال (. DALY)از دست دادن سالهاي از دست رفته و سپري شده همراه با ناتواني است سيزدهمين عامل

بررسي اطالعات مرگ مرتبط  .سال در اثر سقوط جان خود را از دست داده اند20كودك و نوجوان زير  00000حدود

اي يك منطقه وجود مشخص كرد كه تفاوت مهمي بين مناطق و كشوره سازمان جهاني بهداشتبا سقوط توسط 

هزار نفر  800در  8تا 2/0كشورهاي با درآمد باال در آمريكا، اروپا و غرب اقيانوس آرام مرگ و ميري در حدود  .دارد

در منطقه آسياي جنوب شرقي و دارند و اين در حالي است كه مرگ در كشورهاي با درآمد كم و متوسط  جمعيت

 هزار نفر جمعيت 800در  0/2و  0/2به ترتيب  منطقه مديريترانه شرقي

 . گزارش شده است

 پيشگيري از سقوط

 :موثرترين روشهاي پيشگيري از سقوط به شرح زير مي باشد

 نصب حفاظ براي پنجره ها 

 استفاده از نرده و ميله محافظ براي پله ها 

 افزايش آگاهي عمومي والدين و مراقبين كودك 

  پوشاندن چاه ها، چاله ها و گودال ها 

 و تجهيز و بازرسي مناطق بازي كودكان مطابق با استاندارد هاي ايمني  طراحي 

 كمك هاي اوليه در سقوط

  (.تماس بگيريد 880با اورژانس )ضمن حفظ خونسردي، هر چه سريعتر درخواست كمك كنيد 

 در شرايطي كه براي حفاظت از جان مصدوم . تا رسيدن نيروهاي امدادي، مصدوم را حركت ندهيد

 .حركت دادن او هستيد، سعي كنيد سر و ستون فقرات مصدوم را بي حركت نگه داريد مجبور به

  اگر بيمار تنفس دارد و استفراغ نميكند با دست گردن را در وضعيت افقي در راستاي ستون فقرات نگه

در صورتيكه خون يا ترشحات مانع تنفس بيمار است، اگر مواد مذكور ديده ميشود با دست . داريد

اگر بيمار استفراغ ميكند با دست . گردد در غير اين صورت دهان و راه هوايي دستكاري نگرددخارج 

گردن را در راستاي ستون فقرات ثابت نگه داشته و بيمار را به سمت راست يا چپ بچرخانيد، بطوريكه 

فس اگر چرخاندن بيمار به سمت ديگر موجب قطع تن. گردن همواره در محور ستون فقرات حفظ شود

 .  او گرديد بايد به حالت قبل باز گردانيده شود

 آتل از ايجاد حركت در دو . در صورت وجود شكستگي، عضوآسيب ديده را بوسيله آتل ثابت نگه داريد

سر شكسته استخوان، مفصل در رفته يا اندام دچار آسيب بافت نرم جلوگيري مي كند و موجب كاهش 

ل آسيب بايد در آتل گيري بي حركت يك مفصل باال و يك مفصل پايين مح)درد در اندام مي شود



8 
 

آتل گيري همچنيـن به جلوگيري از خونريـزي و كاهش آسيـب به اعصاب و عروق نزديـك به (. شود

 . استخوان شكسـته كمك مي كند

   در صورت وجود خونريزي، مي توانيد زخم را با فشار مستقيم توسط يك پارچه تميز و استريل

فقط دقت (.  مي توانيد از يك روسري استفاده كنيد)ا بانداژ كنيد سپس محل مورد نظر ر. بپوشانيد

كنيد باند را تا اندازه اي سفت ببنديد كه جلوي خونريزي را بگيرد، زيرا پانسمان سفت مي تواند جريان 

 .در صورت امكان محل زخم را باال نگه داريد .خون را قطع كند و منجر به قطع عضو گردد

 شده، آن عضو را در يك كيسه پالستيكي تميز قرار دهيد، تمام هواي كيسه  در صورتي كه عضوي قطع

كيسه را در ظرف آب و يخ . را خارج كرده سپس كيسه را به خوبي ببنديد تا هيچ درزي نداشته باشد

 .قرار دهيد و به همراه مصدوم به مركز درماني بفرستيد

 مصدوم را با پتو بپوشانيد . 

 

 مسموميت

بار جهاني بيماريها توسط سازمان جهاني بهداشت در  براساس برآورد

هزار مرگ در كودكان و نوجوانان  00، مسموميت حدود 2000سال 

ميزان مرگ ناشي از مسموميت در كشورهاي . را موجب ميشود

هزار نفر و براي كشورهاي با درآمد كم و 800در هر 0/0پردرآمد 

آفريقا، كشورهاي با درآمد كم و متوسط در . ر نفر استهزا800در هر  2متوسط چهار برابر بيشتر يعني 

ميزان باالي مرگ و مير ناشي از مسموميت در كودكان مشاهده مي و ناحيه غرب اقيانوس آرام  يياروپا

به كودكان زير يكسال در كشورهاي با درآمد كم و متوسط بيشتر با مسموميت هاي مرگبار روبرو . .شود

سالگي كاهش مي  80رگ در نوزادان در بيشترين حد است و با افزايش سن تا به طور كلي نسبت م. هستند

در بيشتر . ساله و باالتر افزايش مي يابد 80بعد از آن دوباره مرگ ناشي از مسموميت در كودكان . يابد

 مناطق جهان به ويژه دركشورهاي با درآمد كم و متوسط ناحيه غرب اقيانوس آرام، پسران بيشتر از دختران

هزار نفر و براي دختران كشورهاي 800در هر  0ميزان مسموميت پسران منطقه آفريقا، . مسموم مي شوند

 .هزار نفر است800در هر  8/0، مديترانه شرقيپردرآمد نواحي غرب اقيانوس آرام و 

 از مسموميت پيشگيري 

 : موثرترين روشهاي پيشگيري از مسموميت به شرح زير است

 مي و داروها دور از دسترس كودكانقرار دادن مواد س 

  كودك برابر در ساير سموم داروها و مقاومبسته بندي 

 كشنده غير در مقادير دارو توزيع 
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 كاهش جذابيت بسته هاي دارو و مواد سمي 

 بجاي ظروف شيشه اي  كودك بسته بندي دارو ها و مواد سمي در ظروف پالستيكي داراي قفل 

 دين و مراقبين كودك در رابطه با نگهداري داروها و مواد سمي و نحوه افزايش سطح آگاهي و دانش وال

 برخورد با مسموميت

 

 كمك هاي اوليه در مسموميت

  (.تماس بگيريد 880با اورژانس )ضمن حفظ خونسردي، هر چه سريعتر درخواست كمك كنيد 

  به امدادگران اورژانس نشان باقيمانده ماده سمي يا قوطي را كه نزديك بيمار است به بيمارستان ببريد يا

 .دهيد

  اگر مصدوم يك ماده سوزاننده خورده و هوشيار است تا جايي كه بيمار قادر است كم كم به وي آب يا

 .ترجيحاً شير بخورانيد

 اگر مصدوم يك ماده نفتي خورده و هوشيار است به او مايعات ندهيد. 

 و يا   فوني كننده ها، موادنفتي مانند نفت سفيداگر ماده خورده شده اسيد باطري، تميز كننده ها، ضد ع

درصورتيكه ماده خورده شده مواد دارويي يا مواد غذايي فاسد مي . بنزين است او را وادار به استفراغ نكنيد

 .مصدوم را وادار به استفراغ كنيد ،باشد

ه آلوده را در صورت اگر ماده سمي داخل پوست جذب شده است تمام لباسهاي مصدوم را در بياوريد و ناحي

 .امكان با آب و صابون بشوييد

ساالنه ده ها ميليون كودك دچار آسيب هاي غير مهلك ميشوند كه بيشتر اين آسيب ها در بيمارستان درمان 

صدمات ناشي از حوادث در كودكان مي تواند ناتواني و معلوليت هايي ايجاد كند كه نيازمند مراقبت . مي شوند

توانبخشي بوده و پيامدهايي در سالمتي، تحصيل و مشاركت اجتماعي آنها و حتي بر معيشت بيشتر و خدمات 

 .والدين شان دارد

اي بعدي زندگي از مهم ترين ـر آن بر كودكان در همه سالهـدن تاثيـآسيب هاي دوران كودكي و باقي مان 

ي كودكان، مسئوليت بزرگي است پيشگيري از مصدوميت ها. ي است كه نمي توان از آن چشم پوشي كردـعوامل

كه نيازمند تعهد و مشاركت كامل مجموعه گسترده اي از سازمان هاي بين المللي دولت ها، سازمان هاي 

 .خصوصي، والدين و مراقبين كودكان و حتي خود كودكان است

 

 

 .داشتن يك محيط امن و دور از خطر حق هر كودكي در سراسر دنياست
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